
Svendborg Marineforening har i samarbejde med Nyborg Rejser, 

arrangeret en 4 dages tur til det sydlige Norge. 

I dagene den 13 – 16. september 2022. 

Med følgende program: 

Dag 1: tirsdag, den 13.09.22 

Kl. 10.30 busafgang Svendborg fra Marineforeningen, Færgevej 5. 

Kl. 13.00 forventet ank. Oslo færgen i København. 

Kl. 14.15 sejlads fra København, indkvartering ombord i delt dobbeltkahyt eller enkelt dobbeltkahyt. 

 Kl. 19.00 Aftensmad i Buffetrestauranten. 

Da man skal gå ombord på færgen i København, og ikke har adgang til bussen under overfarten, er det 

måske en ide med en mindre taske, med de fornødenheder man skal bruge ombord. 

 

Dag 2: onsdag, den 14.09.22    

 Kl. 07.00 Morgenmad i Buffetrestauranten. 

Kl. 09.45 forventet ank. Oslo - herefter buskørsel til Drøbak.   

Kl. 10.45 forventet ank. Drøbak, derfra færgeoverfart til Oscarsborg, ca. 10 min. sejltid. 

Derefter fri lejlighed til at bese fæstningsøen, med kanonstillinger, mindesmærker og fæstningsmuseet. 

 

På naboøen, Nordre Kaholmen, (forbundet med en kort bro) er der en restaurant, hvis der skulle være behov 

for en forfriskning eller en let frokost.          

Kl. 14.00 afgang med færgen til Drøbak, og derefter buskørsel til Skien. 

Kl. 17.00 forventet ank. Skien, og indkvartering på Henriks Hotel, hvor vi bor de næste 2 nætter. 

Henriks Hotel, Prinsessegata 7. 3745 Skien. web: Henriks Hotell   -  Hotellet har elevator. 

 Kl. 19.00 Aftensmad og hyggeligt samvær i hotellets restaurant. 

 

https://www.henrikshotell.no/


Dag 3: torsdag, den 15.09.22 

  Fra 6,30 Morgenmad på hotellet.  

7,30 Afgang fra hotellet, til fods, ca. 15. min. til Hjellebrygga, hvorfra kanalbådene afgår. 

Kl. 08.10 Fra Skien sejlads på Telemarkskanalen gennem mange sluser, over søer til Lunde, hvor vi ankommer 

kl. 12.50. På kanalbåden er der også restaurant, hvis der skulle være behov for det. 

Kl. 12.50 efter ankomst i Lunde venter vor bus, for at køre os tilbage til vort hotel i Skien. Dertil ankommer vi 

ca. 14.00, hvorefter eftermiddagen er til fri disposition i byen. 

Kl. 19.00 Aftensmad og hyggeligt samvær i hotellets restaurant. 

 

Dag 4: fredag, den 16.09.22 

Kl. 7.00 Morgenmad på hotellet, herefter pakkes bussen, og 

Kl. 10.00 forlader vi hotellet, for at køre til Langesund. 

Kl. 14.30 - 19.00 færgeoverfart med Fjord Line fra Langesund til Hirtshals. 

Kl. 19.00 aftensmad denne dag, består af sandwich, som vi får med fra Hirtshals, +1 øl eller vand. 

Dette kan indtages mens vi kører mod Svendborg. 

Kl. 23.15 forventes vi at være tilbage i Svendborg. 

       

 Mindre ændringer i programmet kan forekomme. 

 

Prisen inkluderer: 

Færgeoverfart København - Oslo - DFDS 

1 x overnatning i delt dobbeltkahyt ombord på Oslofærgen  

1 x aftensmad ombord på Oslofærgen 

1 x morgenmad ombord på Oslofærgen 

2 x overnatning på Henriks Hotell i Skien i dobbeltværelse 

    med eget bad og toilet 

2 x morgenmad på Hotel i Skien 

2 x aftensmad på Hotel i Skien 

Færgeoverfart Langesund - Hirtshals - Fjord Line 

Færge og udflugt til/ved fæstningen Oscarsborg i Oslofjorden ved Drøbak T/R 

Sejltur på Telemarkskanalen fra Skien til Lunde   

Bustransport inkl. vejskatter  



Broafgift og garantifond 

Sandwich + 1 øl eller vand på hjemturen fra Hirtshals. 

 

Prisen inkluderer ikke: 

Forplejning og drikkevarer til måltider, hvor andet ikke er nævnt. 

Andre besøgssteder og entréer. 

 

Nyborg Rejser sørger for at der er drikkevarer med i bussen, ikke inkluderet. 

Afregnes individuelt efter forbrug.  

 

Det anbefales at have en rejse- og afbestillingsforsikring, og at medbringe det blå EU sundhedskort. 

Det forventes at deltagerne er selvhjulpne.  

Norske kroner = 0,73 d.kr. (februar 2022) 

 

Prisen er kr. 4.700,00 pr person, ved min 38 deltagere. 

Tillæg for eneværelse / kahyt kr. 1.250,00  

Vi har 25 værelser på hotellet, når de er besat, stopper tilmeldingen. 

 

Tilmelding på listen på opslagstavlen i Marinestuen, eller på Marineforeningens hjemmeside, 

senest lørdag den 2. juli 2022. Samtidig med tilmelding betales et depositum på 1.000 kr. pr. person, 

til Marineforeningens konto: Reg. no. 1551 konto 3224636393. 

Når depositum er betalt, er tilmelding bindende. 

Restbetalingen må være indbetalt til foreningens konto senest lørdag den 31. juli 2022. 

 

Svendborg Marineforening, Rejseudvalget. 



                                                               

 


